
 

TYDZIEŃ DZIAŁAŃ  

OD 26 CZERWCA DO 3 LIPCA 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA 
Giełda wolontariatu odbędzie się przy zachowaniu obowiązujących w czerwcu 

koncepcji dotyczących higieny i ochrony. Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich 

uczestników są dla nas najważniejsze w procesie planowania naszego 

wydarzenia. Przed odwiedzeniem nas proszę zapoznać się z aktualnymi 

informacjami umieszczonymi na naszej stronie internetowej. 

ORGANIZACJE 

Po giełdzie wolontariatu we współpracy z Serve The City Hannover 

e.V. organizujemy tydzień działań, podczas którego będzie 

możliwość poznania jednej lub kilku organizacji na żywo i na 

miejscu, jak i możliwość aktywnego zaangażowania się w ramach 

wstępnego rozpoznania. 

 

Zgłoszenia i szczegółowe informacje: 

www.freiwillig-in-hannover.de/aktionswoche 
 

 

 

 

 

Czekamy na 

Ciebie: 
ADFC (Ogólnoniemiecki Klub Rowerowy) 

Aktion Kindertraum (Pomoc dla dzieci i 

młodzieży) 

Aktiv DabeiSein (Pomoc dla osób 

niepełnosprawnych) 

Ambulatoryjne Hospicjum dla Dzieci i 

Młodzieży  

Amnesty International  

Andersraum (Miejsce spotkań osób 

nieheteronormatywnych) 

Arbeitskreis der Betreuungsvereine (Wsparcie 

dla osób niepełnosprawnych fizycznie lub 

cierpiących na choroby psychiczne) 

AWO (Stowarzyszenie Pomocy Społecznej) 

Bolzplatzhelden, Arminia United (Integracyjna 

drużyna piłkarska) 

BUND (Niemiecki Związek na rzecz 

Środowiska i Ochrony Przyrody) 

Connecting Art (Projekt teatralny dla dzieci i 

młodzieży) 

Krąg Przyjaźni Niemiecko-Japońskiej 

Diakonisches Werk (Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie Dobroczynne) 

Diakovere (Firma non-profit działająca w 

sektorze zdrowia i opieki społecznej) 

DMSG (Niemieckie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego) 

DRK (Niemiecki Czerwony Krzyż) 

Elterntreff Calenberger Neustadt (Wsparcie dla 

rodzin z dziećmi) 

  Ev. Familienbildungsstätte (Oferty wsparcia 

ze strony Kościoła Ewangelickiego w 

Hanowerze) 

fairKauf (Sklep z towarami używanymi) 

Freiwilligenzentrum (Wolontariat) 

Freundeskreis Hannover (Stowarzyszenie 

obywatelskie non-profit) 

gEMiDe (Stowarzyszenie na rzecz Integracji) 

Gesellschaft für außerordentliche 

Zusammenarbeit (Projekt rozwoju 

miasta) 

Towarzystwo Integracyjne  

gGiS, Familienentlastender Dienst 

(Stowarzyszenie non-profit na rzecz 

usług integracyjnych) 

Handicap Kickers (Integracyjna drużyna 

piłkarska) 

Hannover Runners (Grupa biegaczy) 

Haus im Sonnengarten (Dom mieszkalny dla 

osób niepełnosprawnych) 

Heinemanhof (Centrum Opieki nad Osobami 

z Demencją) 

IKEM, Gemeinwesenarbeit & 

Quartiersmanagement (Centrum 

informacji i koordynacji wolontariatu) 

IKJA (Międzynarodowa praca z młodzieżą w 

zakresie kultury) 

Instytut Opieki Transkulturalnej 

Integrationslots*innen (Wsparcie dla 

migrantów) 

 

International Justice Mission 

(Organizacja non-profit) 

Johanniter (Ewangelicka organizacja 

charytatywna) 

Jugend Ferien-Service (Oferty dla dzieci 

i młodzieży) 

JUUUPORT (Pomoc w zakresie 

cyberprzemocy) 

KIBIS (Punkt kontaktowy ds. 

samopomocy) 

KinderHelden (Pomoc w nauce i 

rekreacji dla dzieci) 

Kolumbarium (Miejsce pochówku urn) 

Komunalne Wsparcie dla Seniorów  

Lebenshilfe (Pomoc dla osób 

niepełnosprawnych) 

Malteser (Katolicka organizacja 

charytatywna) 

Märchenkoffer (Stowarzyszenie na rzecz 

Edukacji, Kultury i Integracji) 

MENTOR - Die Leselernhelfer 

(Wspieranie czytelnictwa) 

Mittendrin (Stowarzyszenie non-profit) 

NABU (Niemiecki Związek Ochrony 

Przyrody) 

Nachbarschaftskreis für Flüchtlinge, H.-

Mitte (Pomoc na rzecz uchodźców) 

Naturfreundejugend (Młodzieżowe 

Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody) 

Notfallseelsorge (Psychospołeczna i 

duszpasterska interwencja 

kryzysowa) 

Ökostadt (Stowarzyszenie na rzecz 

Ochrony Środowiska) 

Open-Island (Kultura, edukacja i 

innowacje) 

Oxfam (Organizacja pomocy doraźnej i 

rozwoju) 

Parents For Future (Ruch na rzecz 

Sprawiedliwości Klimatycznej dla 

Dorosłych) 

Parytetowe Stowarzyszenie Pomocy 

Społecznej 

Politik zum Anfassen (Stowarzyszenie 

Edukacji Politycznej) 

Refugee Law Clinic (Doradztwo prawne 

prowadzone przez studentów w zakresie 

prawa migracyjnego) 

Społeczność sportowa na wózkach 

inwalidzkich  

Schwesternhaus (Dom studencki) 

Seniorpartner in School (Stowarzyszenie 

non-profit na rzecz wychowania i 

edukacji) 

Serve the City (Stowarzyszenie na rzecz 

zaangażowania społecznego) 

SoVD (Stowarzyszenie Społeczne) 

Stadtjugendring (Stowarzyszenie Pracy z 

Młodzieżą) 

Miejska Federacja Sportowa  

Stadtteilkultur (Edukacja kulturalna dzieci i 

młodzieży) 

Stephansstift (Ewangelicka Organizacja ds. 

Pomocy Młodzieży i Rodzinie) 

StiDU (Pomoc mieszkaniowa i pomoc dla 

bezdomnych) 

Südamerika-Zentrum (Promocja projektów 

rozwojowych w Ameryce Łacińskiej) 

TauschTreff (Pchli targ) 

THEATRIO (Teatr lalkowy) 

Wspólnota Turecka 

UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych 

na rzecz Dzieci) 

Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte 

(Pomoc na rzecz uchodźców) 

Stowarzyszenie Rodzin i Partnerstw 

Dwunarodowych 

Vermehrungsgarten (Projekt ochrony 

różnorodności biologicznej) 

VfL Eintracht (Klub sportowy) 

Viva con Agua (Promowanie czystej wody 

pitnej) 

Weitblick (Studencka inicjatywa na rzecz 

sprawiedliwej edukacji) 

wellcome (Przedsiębiorstwo społeczne dla 

rodzin) 

Wendepunkt (Poradnia) 

Wissenschaftsladen (Inicjatywa na rzecz 

ochrony środowiska) 

WOHNEN PLUS (Mieszkania dla seniorów)  

WOK Muzeum Kuchni 

 i inne... 

 

ORGANIZATOR 
 

Inicjatywa Bürgermitwirkung [Zaangażowani Obywatele] po raz 

dziewiąty jest organizatorem Hanowerskiej Giełdy Wolontariatu. 

Jako otwarte zrzeszenie przeróżnych organizacji, inicjatyw i 

instytucji działamy na rzecz dobrowolnego angażowania się w 

przeróżne projekty w Hanowerze. 

MIEJSCE SPOTKANIA 
 

Centrum Kultury Pavillon 

Lister Meile 4, 30161 Hannover 

(tylko 300 m od dworca głównego; informacje dotyczące 

dostępu bez barier można znaleźć na naszej stronie 

internetowej) 

KONTAKT 
 

Stolica kraju związkowego 

Hanower 

Bürgerschaftliches 

Engagement 

Annette Reus 

Hamburger Allee 25 

30161 Hannover 

0511 – 168 43789 

engagiert@hannover-stadt.de 

DZIĘKUJEMY 
 

Inicjatywa obywatelska 

„Bürgermitwirkung” dziękuje 

miastu Hanower za 

finansowanie i wsparcie giełdy 

wolontariatu.  
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9. Hanowerska Giełda 
Wolontariatu 
ZAANGAŻOWANIE. RÓŻNORODNOŚĆ. NA 

MIEJSCU. 

Możliwość 
poznania ponad 

80 organizacji 

SOBOTA 
18 CZERWCA 2022 

godz. 11-17 
CENTRUM KULTURY 

PAVILLON 
W S T Ę P  W O L N Y  

Spotkanie zorganizowane przez hanowerską inicjatywę 

obywatelską i miasto Hanower 



 

 

Wydarze
nia 

specjaln
e 

od lewej: Adalbert Mauerhof, AWO Region Hannover e.V. | Durdane 
Erşeker, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | Marie-Christin Schramm, Connecting 

Art | Lena Rathmann, Stadtsportbund Hannover e.V. 

Ponad 150.000 mieszkańców naszego miasta działa społecznie i 

angażuje się na rzecz ważnych dla nich spraw - dla miasta i 

społeczeństwa. 

 

W jakim obszarze Pan/i chciał/a/by się zaangażować? 

Jakie możliwości i projekty są realizowane w pobliżu Pana/Pani 

miejsca zamieszkania? 

Co Pan/i lubi robić? 

 

Od mikrozaangażowania w projekty ograniczone czasowo po 

długoterminową pracę na rzecz innych: podczas giełdy wolontariatu 

można się bezpośrednio spotkać z przedstawicielami 

najróżniejszych organizacji, stowarzyszeń, inicjatyw i projektów i 

wyrobić sobie własną opinię. Ponadto przygotowaliśmy dla Państwa 

ciekawy program wydarzeń towarzyszących. 

 

Zaangażowanie. Różnorodność. Na miejscu. 

DRODZY HANOWERCZYCY, 
 

jeżeli chcieliby się Państwo zaangażować społecznie na rzecz 

naszego miasta i społeczeństwa, proszę sobie koniecznie 

zarezerwować czas w sobotę, 18 czerwca 2022 r.! Podczas giełdy 

wolontariatu w Centrum Kultury Pavillon będzie można zapoznać się z 

szeregiem różnorodnych organizacji oraz z możliwościami 

zaangażowania społecznego. 

 

Bez względu na to, na jakim etapie życia aktualnie jesteśmy, poprzez 

zaangażowanie społeczne wszyscy możemy uczynić coś pozytywnego 

i aktywnie zaangażować się na rzecz miasta, w którym po prostu warto 

żyć. Serdecznie zapraszamy na Hanowerską Giełdę Wolontariatu! 

Belit Onay 

Patron giełdy wolontariatu, nadburmistrz stolicy kraju związkowego Hanoweru 

PROGRAM W DNIU 18 CZERWCA 2022 r. 
 

11.00 Otwarcie | Foyer 

 POWITANIE | Belit Onay, nadburmistrz Hanoweru - stolicy kraju 

związkowego 

 DEKLARACJA | Nicola Jahnke-Sieche, Pinke Zitronen e.V. 

 MUZYKA | Duet „einKlang” 

 

 

11.00 – 17.00 Targ projektów 

Na targu projektów można się rozejrzeć, zapoznać się z różnymi 

możliwościami zaangażowania się oraz porozmawiać z osobami 

odpowiedzialnymi za poszczególne projekty. Czekają na Państwa 

cztery obszary tematyczne: 

 KWESTIE SPOŁECZNE 

 ŚRODOWISKO I ROZWÓJ 

 KULTURA I EDUKACJA 

 SPORT 

 

 

13.00 – 16.00: SpeakUp!Box | na zewnątrz  

Wspólny projekt wideo dotyczący zaangażowania 

 

 

Warsztaty | teatr 

 

12.00 – 13.00: WSPÓLNIE NA RZECZ UCHODŹCÓW - GDZIE 

OBECNIE POTRZEBNA JEST POMOC? | Osoby działające w ramach 

różnych inicjatyw informują o możliwościach zaangażowania się 

 

13.30 – 14.15: ZAANGAŻOWANIE GŁOWĄ, CZYNEM I SERCEM. 

ODKRYJ, JAKI MOŻE BYĆ TWÓJ WKŁAD | Warsztaty z Rahel Epp i 

Anną Stiegler, Serve The City Hannover e.V. 

 

15.00 – 15.45 JAKA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA DO MNIE 

PASUJE? JAK STWIERDZĘ, CO WŁAŚCIWIE CHCĘ ROBIĆ?  | 

Warsztaty z Adalbertem Mauerhofem, AWO Region Hannover e.V. 

 

16.15 – 17.00 NIEDZIELA I CO DALEJ? PODSUMOWANIE GIEŁDY 

WOLONTARIATU | Maren Trümper, ekspertka w zakresie kreatywnej 

improwizacji oraz specjalistka ds. rozwoju osobistego oraz Daniel 

Konnemann, ulepszacz świata by heart und Coach DGfC 

Coaching i indywidualne 

doradztwo | Foyer 

W foyer obiektu znajdą Państwo naszą strefę 

informacyjną, będzie też możliwość skorzystania z 

indywidualnego krótkiego doradztwa (coachingu) w 

poszukiwaniu odpowiedniego obszaru zainteresowania. 

 

 

Wydarzenia 

- Wirtualna rzeczywistość 

- Komplementy w pigułce 

- Zagadki sensoryczne i dotyczące nasion 

- Przymiarka kimona 

- Na zewnątrz: Przejazd testowy rikszą 

- Pierwsza hanowerska poczta butelkowa 

- Stół wymiany 

- Nauka czytania cyrylicy 

- Centrum wymiany zasobów 

- Mobilny Lob-o-mat (interaktywna zabawka) 

- Na zewnątrz: Warsztaty budowlane dla wszystkich, 

którzy się chętnie angażują 

- Na zewnątrz: Zabawa grupowa w budowę wieży 

- Projektowanie toreb jutowych 

- Zabawa z baśniami i malowanie z dziećmi 

- Gra komputerowa: Catch Love, Not Hate 

- Minipiłkarzyki i tenis stołowy 

- Solidarny (plan) miasta 

- Na zewnątrz: Wystawa dla każdego „Żyć demokracją” 

- Na zewnątrz: SpielRAUM (olbrzymia gra planszowa) 

- Na zewnątrz: Różne aktywności sportowe 

- I dużo więcej... 

 

 

Loteria 

Z nagrodami ufundowanymi m. in. przez zaangażowane 

organizacje - takimi, których na pewno nie da się kupić! 


